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NOTAT 

Til 

 
Kopi 

 
Fra 

 
Emne 

Meddelelse Rek. 19/2013 Møde for tegnsprogsnetværket 
 

Rek. 19/2013 Møde for tegnsprogsnetværket 

 
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 
 

at der sættes midler af (200.000 DKK pr år) til et årligt fysisk møde 
for tegnsprogsnetværket for en periode på tre år til etablering af dette 
netværk 

 
 
Nordiska ministerrådet meddelar: 
 
Bakgrunn 
Ansvaret for språksamarbeidet er tverrsektorielt og deles mellom Nordisk 
ministerråd for utdannelse og forskning (MR-U), som har et hovedansvar, og 
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K), som har et sektoransvar. 
 
De nasjonale språknemndene, språksekretariatene og språkrådene, som i 
landene ligger under kulturministrene, inngår i et nordisk nettverk: 
Nettverket for språknemndene i Norden. Nettverket har siden midten av 
1950-tallet arrangert en årlig konferanse, Nordisk språkmøte, og utgitt en 
årbok med artikler om språkpolitiske og språkfaglige tema av felles interesse. 
 
I 2012 arrangerte Språkrådet i Sverige et arbeidsseminar for aktører som 
arbeider med tegnspråk, fra hele Norden.  
 
I landene, Færøyene, Grønland og Åland er det ulik tradisjon for lovgivning 
og forvaltningspraksis når det gjelder språkområdet, også med hensyn til 
tegnspråk. Derfor representerte seminardeltagerne ulike organisasjonstyper: 
språkråd, språknemnder, språksekretariater samt nasjonale døveforbund og 
tolketjenester. Der språkrådene eller språknemndene ikke har tegnspråk som 
del av sitt nasjonale oppdrag, inngår likevel representanter for de nasjonale 
forvaltningsorganer i språkspørsmål i selve nettverket, eller de har vært 
involvert i selve utpekningen av nasjonale representanter til 
tegnspråksnettverket. Dette blant annet av hensyn til behovet for gjensidig 
informasjon om spørsmål av språkpolitisk og språkfaglig interesse. 
 
Tegnspråkseminaret ble arrangert med midler fra Nordisk ministerråd for 
utdannelse og forskning via puljen med prosjektmidler som Nettverket for 
språknemndene i Norden den gang hadde til disposisjon. Seminaret 
resulterte konkret i en første etablering av et nordisk tegnspråksnettverk og 
en statusrapport som er å finne på tegnspråksnettverkets informasjonsblogg. 
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Rapporten er en oppfølgning av Nordisk språkråds rapport Teckenspråkens 
och teckenspråkigas ställning i Norden fra 2008.  
 
Den 1. januar 2014 trådte en ny organisering av det nordiske 
språksamarbeidet i kraft, og med denne en omfordeling av midlene som er til 
disposisjon på området. Etter omorganiseringen av språkområdet har 
Nettverket for språknemndene i Norden i 2014 250.000 DKK til disposisjon til 
møtevirksomhet. Dette dekker i all hovedsak nettverkets eget årsmøte, årlige 
konferanse og årbok. Nettverket for språknemndene i Norden har således 
ikke lenger midler til videre fordeling til tegnspråksnettverket, men har dog 
selvsagt anledning til selv å prioritere tegnspråk som tema for sitt årlige 
møte og/eller for konferansen.  
 
Ut over de konkrete problemstillinger omkring den praktiske etableringen av 
et nordisk tegnspråknettverk, trekker Nordisk råds rekommandasjon 19/2013 
frem to nordiske avtaler som relevante for tegnspråkspørsmålet mer 
overordnet: 
  
1. Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 

nordiske statsborgeres ret til at anvende deres sprog i et andet nordisk 
land (Språkkonvensjonen) fra 1987 omfatter i sin gjeldende form ikke 
tegnspråk.  
 
Språkkonvensjonen eies av samarbeidsministrene (MR-SAM).  
 
Språkkonvensjonen er juridisk bindende. Det varierer fra land til land 
hvilke myndighet som har det overordnede ansvar for informasjon om og 
oppfølgning av den nordiske språkkonvensjonen. 
 

Den 28. april 2011 besluttet Nordisk samarbeidskomité (NSK) å innlede et 
arbeid med sikte på å revidere Språkkonvensjonen. Det er Finland som leder 
høynivågruppens arbeid, og det vil være de «ressorthavende myndigheder i 
de fem nordiske lande der skal opnå enighed om en revideret 
konventionstekst». Dette er et arbeid som fremdeles pågår.  
 
 
2. Deklarasjon om nordisk språkpolitikk (Språkdeklarasjonen) fra 2006 sier 

med henvisning til saksområdet «mangespråklighet og flerspråklighet» at 
det er viktig at «også tegnspråkene får en sterk stilling».  
 
Språkdeklarasjonen eies av undervisningsministrene (MR-U).  
 
Språkdeklarasjonen er ikke juridisk bindende. Ansvaret for oppfølgningen 
av Språkdeklarasjonen er nasjonalt. Prioriteringen mellom og 
finansieringen av tiltak til oppfølgningen av språkdeklarasjonen kan 
variere i de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Det 
nasjonale ansvaret ble stadfestet i 2008, men landene rapporterer om sin 
oppfølgning til Nordisk råds sesjon annet hvert år. Redegjørelser basert 
på landrapporter ble lagt frem første gang i 2009, deretter i 2011 og i 
2013. 

 
Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er et fokus på Språkdeklarasjonens 
saksområder også innenfor Nordisk ministerråds virksomhet på 
språkområdet. I 2012 besluttet Embedsmannskomitéen for utdannelse og 
forskning (EK-U) at det fra 2014 i høyere grad skal identifiseres hvorvidt 
nordiske tiltak kan understøtte nasjonale tiltak i oppfølgningen av 
Språkdeklarasjonen. Ansvar for den praktiske oppfølgning av dette 
fokusområdet ligger hos forvaltningsorganet for den nordisk finansierte 
virksomheten på språkområdet. Forvaltningsorganet koordinerer avtalte 
aktiviteter i samarbeid med nordiske aktører, herunder Nettverket for 
språknemndene i Norden.  Nettverket for språknemndene i Nordens årlige 
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konferanse handler i 2014 nettopp om oppfølgningen av Språkdeklarasjonen, 
herunder spørsmål vedrørende tegnspråk. 
 
Konklusjon 
Når det gjelder forslaget om en årlig tildeling av midler til møtevirksomhet for 
tegnspråknettverket i en treårig periode, vil Nordisk ministerråd understreke 
at budsjettet besluttes årlig. Også hvordan midlene som er til rådighet på 
språkområdet, øremerkes og fordeles mellom avtalte tiltak, blir besluttet 
hvert år av styregruppen for den nordiske virksomheten på språkområdet 
(EK-U). Da ministerrådet er i en prosess der det fremover vil kreves 
budsjettnedskjæringer, vurderes det ikke å være hensiktsmessig å samtidig 
beslutte en langsiktig økning av den samlede tildeling av midler til et bestemt 
saksområde under MR-Us budsjett. Det vil likeledes være lite hensiktsmessig 
å omfordele de avtalte midler i denne størrelsesorden allerede i 
oppstartsfasen for den nye nordiske språkkoordinasjon. 
 
Imidlertid ønsker Nordisk ministerråd å bidra til å legge til rette for at det 
nylig opprettede tegnspråksnettverket kan få mulighet til å etablere seg på 
en god måte gjennom midler til møtevirksomhet i den innledende fase. Da 
nettverket allerede har hatt midler til disposisjon til møtevirksomhet både i 
2012 og 2013, vil det derfor gi god mening å tildele midler også i 2014 av 
hensyn til kontinuiteten i utviklingen av nettverket.  
 
Nordisk ministerråd har derfor besluttet en ekstraordinær tildeling i 2014 til 
språkområdet tilsvarende 200.000 DKK øremerket møtevirksomhet og 
informasjonsarbeid i regi av det nylig etablerte nordiske tegnspråknettverket. 
Midlene vil tilgå nettverket via forvaltningsorganet på språkområdet, 
Foreningene Nordens forbund. 
 
Nordisk ministerråd vil videre gjøre tegnspråksnettverket oppmerksom på 
muligheten til å fremover søke støtte til sin virksomhet i Nordisk ministerråds 
støtteprogram Nordplus.  
 
Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder, som ble opprettet i 2013, 
har et tverrsektorielt oppdrag. Rådet vil få Nordisk råds rekommandasjon 
19/2013 og Nordisk ministerråds svar på samme til orientering. 
 
Nordisk ministerråd anser herved rekommandasjonen som avskrevet. 
 


